
Inteligência Artificial 
ao Serviço do seu Negócio

O ECHO é um robot virtual dotado de inteligência artificial 
que está permanentemente a analisar os dados do seu 
ERP PRIMAVERA, a verificar os seus padrões, a procurar 
dinâmicas de negócio e a correlacioná-los com fontes 
externas, em busca de informação relevante que 
contribua para uma maior rapidez e eficácia das 
operações. 

Tenha à sua disposição um 
especialista em análise e correlação 
de dados que lhe permite ser célere 
e eficaz nas operações. 

Com o ECHO abre-se uma nova era 
de dinâmica e interação com o seu 
sistema de gestão. 

Alerta para risco de insolvência de entidades 
clientes e informa sobre valores pendentes em 
carteira ou encomendas pendentes, para que 
possa antecipar a melhor forma de lidar com 
o assunto.

UM ASSISTENTE DE NEGÓCIO DOTADO DE INTELIGÊNCIA 
ARTIFICIAL ESPERA POR SI NO ERP PRIMAVERA

Uma nova dinâmica de interação com o seu ERP PRIMAVERA 
espera por si. A partir de agora, poderá contar com um aliado 
tecnológico que adiciona inteligência artificial à execução 
diária das operações. O ECHO disponibiliza informação útil 
que chega até si sob a forma de uma plataforma de diálogos 
através da qual pode interagir com o seu assistente 
PRIMAVERA e até solicitar a realização autónoma de tarefas, 
em determinados cenários.

Receba inputs de um adviser de negócio
que irá ajudar a sua empresa a ser
cada vez mais rentável 

Uma nova era na 
relação com o seu 
sistema de gestão

O ECHO permite-lhe antecipar cenários e agir proativamente
em prol de uma maior rapidez e assertividade. 

Veja alguns exemplos das interações do assistente PRIMAVERA:
 

Deteta situações em que possa estar em falta 
o lançamento de um movimento no sistema.

Identifica alterações nos dados dos clientes, 
auxiliando a respetiva atualização.

Informa sobre a existência de novas 
empresas que sejam potenciais clientes.

Notifica sempre que sejam criadas novas 
empresas potencialmente fornecedoras.

Comunica a existência de novas
empresas concorrentes.

Promove uma competição saudável dentro da 
organização mediante a disponibilização de dados sobre 
o desempenho de cada utilizador no ERP PRIMAVERA.
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Os benefícios deste assistente 
estendem-se a várias áreas da empresa. 

Veja alguns exemplos:  

Evite perdas através do aviso prévio de insolvências
Aceda de imediato aos valores da conta corrente e às encomendas pendentes.

Reduza erros no registo de custos ou despesas
Evite trabalho administrativo extra com a identificação atempada de documentos em falta.  

Agarre rapidamente novas oportunidades de negócio
Saiba em primeira-mão quais as empresas criadas nas imediações que podem 

representar novos clientes.

Minimize o trabalho administrativo de atualização de dados
Atualize os dados das entidades com as quais se relaciona com apenas um clique.

Promova uma competição positiva entre os utilizadores do ERP PRIMAVERA
Quem foi o colaborador mais ativo este mês?

Olá! Eu sou o ECHO, o assistente PRIMAVERA que irá 
auxiliar na execução de algumas tarefas, 
disponibilizando informação vital para aumentar 
a produtividade e eficiência das operações. 

A partir de agora estarei sempre aqui a analisar dados 
em busca de informação pertinente para acelerar o 
negócio. Vai consultando as novidades. Até já!

Já imaginou como seria se o sistema de gestão ganhasse vida e 
trabalhasse para si de forma autónoma e contínua 24 horas/dia? 

Com o ECHO, o assistente pessoal PRIMAVERA, agora isso já é possível. Este adviser de negócio 
é tudo o que precisa para agir rapidamente e de forma proativa em prol de uma maior eficácia 

em todas as tarefas.

Conheça já o seu novo melhor amigo.
O ECHO é tudo o que precisa para acelerar os resultados. 

O encontro fica marcado no ERP PRIMAVERA mais perto de si!
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